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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)                                                                                                                                             Κ.Γ.Π. 281/2014 
Αξ. 4785, 6.6.2014    

Αξηζκόο 281 

 

Ο ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΡΤΠΑΝΖ ΣΩΝ ΝΔΡΩΝ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΗ 106(Η) ΣΟΤ 2002, 160(Η) ΣΟΤ 2005, 76(Η) ΣΟΤ 2006, 22(Η) ΣΟΤ 2007, 11(Η) ΣΟΤ 2008,  

53(Η) ΣΟΤ 2008, 68(Η) ΣΟΤ 2009, 78(Η) ΣΟΤ 2009, 181(I) ΣΟΤ 2013)  
_______________ 

Γηάηαγκα κε βάζε ην άξζξν 7(2)(γ) 

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν – 

«Οδεγία 91/676/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ηε Νηηξνξχπαλζε 
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο», 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο ηνπ κε βάζε ην άξζξν 7(2)(γ) ησλ 
πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκσλ, ηνπ 2002 κέρξη 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα, κε ην νπνίν 
εγθξίλεηαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα Πξνζηαζία ησλ Δππξφζβιεησλ Εσλψλ απφ ηε Νηηξνξχπαλζε. Σν Πξφγξακκα 
Γξάζεο, ην νπνίν εθδφζεθε κε ην Γηάηαγκα Κ.Γ.Π. 258/2013 θαηαξγείηαη. 

Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Πξφγξακκα Γξάζεο γηα πξνζηαζία 
ησλ πδάησλ απφ ηε Νηηξνξχπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΣΖ ΝΗΣΡΟΡΤΠΑΝΖ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

1. Δισαγωγή  

Ζ Νηηξνξχπαλζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ λεξψλ είλαη έλα πνιπζχλζεην  θαηλφκελν πνπ νθείιεηαη θαηά θχξην 
ιφγν ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο απνηειεί νπζηψδνπο ζεκαζία δξαζηεξηφηεηα πνπ απνζθνπεί θαηά θχξην ιφγν 
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ξχπαλζεο ησλ ππνγείσλ θαη  επηθαλεηαθψλ λεξψλ απφ ηα 
ληηξηθά, ιακβάλνληαο κέηξα γηα πεξηνξηζκφ ηεο. 

Σν άδσην απνηειεί θχξην ζξεπηηθφ ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή αλάπηπμε θαη θαξπνθνξία ησλ θπηψλ. Ζ ληηξηθή 
κνξθή ηνπ αδψηνπ είλαη επθίλεηε κέζα ζην έδαθνο  κε δπλαηφηεηα λα θαηαιήγεη ζηα ππφγεηα λεξά. ε επηθιηλή εδάθε 
ιφγσ ρακειήο απνξξνθεηηθφηεηαο / δηεζεηηθφηεηαο, κεηά απφ έληνλεο βξνρνπηψζεηο, ηα ληηξηθά κπνξνχλ λα 
παξαζπξζνχλ έλεθα επηθαλεηαθήο απνξξνήο θαη λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ.   

Κχξηα πεγή ησλ ληηξηθψλ ζην έδαθνο είλαη ηα αδσηνχρα ιηπάζκαηα, ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα (π.ρ. θνπξηέο), ε ιάζπε 
θαη ηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα απφ βηνινγηθνχο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ, ε νξγαληθή νπζία ηνπ 
εδάθνπο, ηα δηάθνξα νξγαληθά ππνιείκκαηα θ.α. 

Ζ ππνρξέσζε γηα πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε, απνξξέεη απφ ηε ζρεηηθή νδεγία (91/676/ΔΚ) πνπ αθνξά 
ηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ Οδεγία απηή, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη εθδψζεη ηνπο 
Πεξί Διέγρνπ  ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2013, ηνπο πεξί Διέγρνπ  ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ 
(Νηηξνξχπαλζε Γεσξγηθήο Πξνέιεπζεο) Καλνληζκνχο ηνπ 2002, ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ 
(Πξφγξακκα Γξάζεο γηα Πξνζηαζία ησλ Δππξφζβιεησλ Εσλψλ απφ ηε Νηηξνξχπαλζε) Γηάηαγκα ηνπ 2004, ην νπνίν 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Γηάηαγκα  ηνπ 2008 (Κ.Γ.Π. 185/2008), ηo πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ 
(Δππξφζβιεηεο Εψλεο ιφγσ Νηηξνξχπαλζεο θαη Καηεγνξίεο Νεξψλ πνπ Τθίζηαληαη ή Δλδέρεηαη λα Τπνζηνχλ 
Νηηξνξχπαλζε) Γηάηαγκα ηνπ 2004, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Γηάηαγκα ηνπ 2008 (Κ.Γ.Π. 186/2008), ην 
Γηάηαγκα ηνπ 2011 (Κ.Γ.Π. 41/2011) θαη ηνλ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο πνπ αλαζεσξήζεθε ην 2007 (Κ.Γ.Π. 
263/2007). 

Μέζα ζ΄απηά ηα πιαίζηα έρνπλ θαζνξηζηεί εππξφζβιεηεο απφ ληηξνξχπαλζε πεξηνρέο, φπνπ ηα λεξά πθίζηαληαη 
ξχπαλζε ή ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ ληηξνξχπαλζε απφ γεσξγηθή ή θαη θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βαζηθφ θξηηήξην 
ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ φζνλ αθνξά ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ληηξηθά.   

Σν Σκήκα Γεσξγίαο κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζέηεη ζε εθαξκνγή ην παξφλ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα πεξηνξηζκφ ηεο 
ληηξνξχπαλζεο ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο. Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο έρεη ηελ επζχλε ηεο εθαξκνγήο θαη 
παξαθνινχζεζεο ησλ κέηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 
αδεηνδφηεζεο θαη επηζεψξεζεο θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο 
ησλ Νεξψλ ηνπ 2002 κέρξη 2013. 

Σν Πξφγξακκα Γξάζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κέξε. Σν πξψην κέξνο αθνξά ηηο Πξφλνηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη 
αλαθέξεηαη ζηα ιηπάζκαηα, ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζε ιηπαζκάησλ ζηε ρξήζε θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη 
ιάζπεο, ζηε ρξήζε πγξψλ θαη ζηεξεψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη απνζήθεπζή ηνπο, ζηε ρξήζε ιάζπεο, ηελ 
ηήξεζε αξρείνπ απφ ηνπο παξαγσγνχο, ηηο κεζφδνπο άξδεπζεο θαη ηελ δηεμαγσγή αλαγθαίσλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. Σν 
δεχηεξν κέξνο αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγψλ. Σν ηξίην κέξνο ηελ νξζνινγηθή ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ην 
ηέηαξην ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηξία παξαξηήκαηα κε ηε κνξθή πηλάθσλ ηα 
νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο αδψηνπ πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί σο 
ιίπαλζε (Παξάξηεκα 3) (είηε απηφ είλαη νξγαληθφ είηε αλφξγαλν είηε θαη ηα δχν), ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κέγηζηε 
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πνζφηεηα αδψηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ θνπξηά δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 17 θηιά αδψηνπ/δεθάξην/έηνο. ηελ 
πνζφηεηα απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πνζφηεηα ηεο θνπξηάο απφ βφζθεζε. ην Παξάξηεκα Η παξνπζηάδνληαη 
παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ αδψηνπ, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία απηά θαη ηα νπνία 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Κάζε παξαγσγφο, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη θαηαλνήζεη ηνπο θηλδχλνπο  πνπ 
ζπλδένληαη απφ ηελ θαθή ρξήζε ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, ηεο ιάζπεο θαη ησλ  ιηπαζκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ 
αδσηνχρσλ, ιφγσ ηνπ φηη ε ρξήζε ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ληηξνξχπαλζε. Κχξηνο ζηφρνο φισλ ησλ 
γεσξγνθηελνηξνθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  πξέπεη λα είλαη ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο  ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ 
λεξψλ κε ληηξηθά. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηηο Δππξφζβιεηεο πεξηνρέο είλαη ππνρξεσηηθή.  

Γηα λα γίλεη θαηνξζσηή ε φιε πξνζπάζεηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ άκεζα ή 
έκκεζα λα ζπκβάινπλ ζηε ληηξνξχπαλζε θαη αθνξνχλ ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ρξήζε ησλ 
ιηπαζκάησλ θαη ησλ άιισλ νπζηψλ πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε. Ωο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα  
ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα  γηα πξνζηαζία.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πην θάησ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηζρχνπλ νη πην θάησ νξηζκνί: 

 «ξπάθη» ζεκαίλεη θάζε ξνή λεξνχ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, είηε θπζηθή είηε ηερλεηή, αιιά δελ πεξηιακβάλεη 
νπνηαδήπνηε απνρέηεπζε πνπ αλήθεη ζε αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 «Λίπαζκα» ζεκαίλεη θάζε νπζία πνπ πεξηέρεη αδσηνχρν έλσζε ή ελψζεηο θαη δηαζπείξεηαη ζην έδαθνο 
πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. ηα ιηπάζκαηα πεξηιακβάλνληαη ε θφπξνο θαη νη 
ιπκαηνιάζπεο. 

 «Υεκηθφ ιίπαζκα» ζεκαίλεη θάζε βηνκεραληθψο παξαζθεπαζκέλν ιίπαζκα. 

 «θηελνηξνθηθά απφβιεηα» είλαη φιεο νη εθξνέο ησλ δψσλ, κφλεο ηνπο ή αλακεκεηγκέλεο κε πιηθά ππνζηξψκαηνο, 
φκβξηα λεξά θαη πγξά μεπιπκάησλ. 

  «Τγξά θηελνηξνθηθά απφβιεηα» είλαη φια ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα  πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ ή κεηαθηλεζνχλ 
κε ηε βαξχηεηα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ην πγξφ θιάζκα θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ 
κεηά απφ κεραληθφ δηαρσξηζκφ. 

 «ηεξεά θηελνηξνθηθά απφβιεηα» ή «θνπξηά» είλαη ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα πνπ δελ κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ σο πγξά, θαζψο θαη ην ζηεξεφ θιάζκα  θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ κεηά απφ κεραληθφ 
δηαρσξηζκφ.  

 «Λάζπε» ζεκαίλεη ηελ ηιχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ θαη ε νπνία έρεη ππνζηεί 
βηνινγηθή, ρεκηθή ή ζεξκηθή επεμεξγαζία. 

 «Αβαζέο έδαθνο» ζεκαίλεη ην έδαθνο κε κηθξφ βάζνο, κηθξή ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο  λεξνχ, ην νπνίν κπνξεί λα 
κεηαθηλεζεί εχθνια ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη έρεη βάζνο κέρξη 15 εθαηνζηά. 

 «Γεμακελή απνζήθεπζεο» ή απνμήξαλζεο πγξψλ απνβιήησλ ζεκαίλεη ηε δεμακελή πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε γηα 
ηελ απνζήθεπζε ή ηελ απνμήξαλζε ησλ απνβιήησλ. Ζ θαηαζθεπή ηνπο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην παξφλ Πξφγξακκα Γξάζεο. 

 «Υσλεκέλε θνπξηά» είλαη ε θνπξηά πνπ έρεη απνζεθεπηεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζην 3 κελψλ. 

Mέξνο Η: Πξόλνηεο Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

Οη παξαγσγνί ησλ νπνίσλ, θαιιηεξγνχκελα ηεκάρηα εκπίπηνπλ ζε επαίζζεηε απφ ληηξνξχπαλζε δψλε, νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αθφινπζεο πξφλνηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο: 

Α. Λιπάσματα 

Α1. Χρήση λιπασμάτων  

Γηα ηελ εθαξκνγή νξζνινγηθήο ιίπαλζεο ζηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη δηάθνξνη παξάγνληεο, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία (αλάινγα κε ην είδνο, ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην θαιιηέξγεηαο)  

 επνρή θχηεπζεο θαη αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο 

 εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο (κεραληθή ζχζηαζε, θιίζε εδάθνπο) 

 ηα δηαζέζηκα ζξεπηηθά ζηνηρεία εληφο ηνπ εδάθνπο (κέζσ εδαθηθψλ αλαιχζεσλ)  

 θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (βξνρφπησζε, εμάηκηζε) 

 πνζφηεηα θαη πνηφηεηα λεξνχ άξδεπζεο 

 κέζνδνο άξδεπζεο/ ιίπαλζεο 

 νπνηαδήπνηε πξνζζήθε αδψηνπ κέζσ άιισλ πξφζζεησλ νπζηψλ πέξαλ ησλ ιηπαζκάησλ  
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ιηπαζκάησλ, επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο παξαγσγνχο 
πξνγξακκάησλ ιίπαλζεο, ζηα νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη πην πάλσ παξάγνληεο. Ζ απνζήθεπζε 
θαη ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 

Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ε κνξθή ηνπ αδψηνπ θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ θαη λα εθαξκφδεηαη  ζηελ 
θαιιηέξγεηα  φηαλ  ην έρεη αλάγθε.  

Γηα πεξηνξηζκφ ηεο απνξξνήο θαη δηήζεζεο ησλ ληηξηθψλ ελδείθλπηαη φπσο γηα ηε βαζηθή ιίπαλζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη 
κνξθέο αδψηνπ δπζθίλεηεο ζην έδαθνο ή ιηπάζκαηα βξαδείαο απνδέζκεπζεο θαη γηα ηηο επηθαλεηαθέο ιηπάλζεηο 
ιηπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ κνξθέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ άκεζα απφ ηα θπηά. 

Γεληθά απαγνξεχεηαη  ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ : 

- Αλ ηα εδάθε είλαη θεθνξεζκέλα κε λεξφ, πιεκκπξηζκέλα, παγσκέλα ή ρηνληζκέλα.  

- ε φιεο αλεμαίξεηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή, θπιινβφια, ακπέιηα, ειηέο θαη κπαλάλεο) θαηά 
ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ννεκβξίνπ κέρξη 31 Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξόλνπ. Αλαιπηηθφηεξα ε απαγφξεπζε ρξήζεο 

αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ή ηχπσλ αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ γηα θάζε θαιιηέξγεηα, παξνπζηάδνληαη ζην 
Παξάξηεκα 3.  

- Μεηαμχ δχν θαιιηεξγήζηκσλ πεξηφδσλ ή ζε ρέξζα ηεκάρηα. 

- Όηαλ ζεκεηψλνληαη ή πξνβιέπνληαη εληφο ησλ επφκελσλ 48 σξψλ  βξνρνπηψζεηο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 
ιίπαλζε κε ακκσληαθέο κνξθέο αδψηνπ ζε μεξηθέο θαιιηέξγεηεο. 

- ε επηθιηλή εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 10% ή θαη ζε αβαζή εδάθε   

- ε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 10 κέηξσλ απφ ξπάθηα ζηα νπνία ππάξρεη ξνή λεξνχ, 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο, 50 
κέηξσλ απφ πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ θαη 300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο αλ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε 
βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 
45/1996).  

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηθαλεηαθψλ αδσηνχρσλ ιηπάλζεσλ, νη ιηπάλζεηο  πξέπεη λα γίλνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
εθαξκνγέο φηαλ δελ ζεκεηψλνληαη ή δελ πξνβιέπνληαη βξνρνπηψζεηο εληφο ησλ επφκελσλ 48 σξψλ. 

Οη κέζνδνη ιίπαλζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ιηπαζκάησλ, δειαδή λα δηαζθαιίδεηαη ε 
δηάζεζε ίζεο πνζφηεηαο ιηπάζκαηνο αλά θπηφ ή ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιιηεξγήζηκεο γεο. Σα ζπζηήκαηα ιίπαλζεο λα 
βξίζθνληαη πάληα ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.  

Γηα ζθνπνχο κείσζεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ επηδηψθεηαη ε ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ ή/θαη ακεηςηζπνξά.  

Ζ θαιιηέξγεηα ελφο κφλν θπηνχ (κνλνθαιιηέξγεηα) έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ζπζηαηηθψλ ηα νπνία απνξξνθά ζε 
θάζε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. Όια ηα θπηά δελ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. Άιια θπηά φπσο ηα ςπραλζή 
ζπληεινχλ ζηε δέζκεπζε αδψηνπ απφ ην έδαθνο, ελψ άιια ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αδψηνπ. Οη λένη ηξφπνη 
θαιιηέξγεηαο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα κνλνθαιιηέξγεηαο φκσο ηα πξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. Σν έδαθνο 
"θνπξάδεηαη", απμάλνπλ νη απαηηήζεηο ζε ιηπάζκαηα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα θαη γεληθά κεηψλεηαη ε γνληκφηεηα ηνπ 
εδάθνπο. Λχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα δψζεη ε ακεηςηζπνξά. Ζ ακεηςηζπνξά είλαη ε ελαιιαγή θαιιηεξγεηψλ 
θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εδάθνπο κε ζηνηρεία ηα νπνία άιια θπηά απνξξνθνχλ θαη άιια απνδίδνπλ ζην 
έδαθνο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ ακεηςηζπνξά κπνξεί λα πεξηέρεη θαη αγξαλάπαπζε. 

Παξαδείγκαηα 

Γίρξνλε Ακεηςηζπνξά:   1
0 

έηνο ζηηεξά                                      

                                        2
0
 έηνο αγξαλάπαπζε ή ςπραλζή 

Σξίρξνλε Ακεηςηζπνξά: 1
0 

έηνο αγξαλάπαπζε                                      

                   2
0
 έηνο ζηηεξά ή ςπραλζή 

                                        3
0
 έηνο ζηηεξά ή ςπραλζή 

 Σξίρξνλε Ακεηςηζπνξά: 1
0 

έηνο παηάηεο                                      

                   2
0
 έηνο εηήζηα θαιιηέξγεηα εθηφο ζνιαλσδψλ 

                                        3
0
 αγξαλάπαπζε κε ρισξή ιίπαλζε 

Α2. Αποθήκεσση – Γιακίνηση τημικών λιπασμάτων  

Ο θάζε πσιεηήο θαη ρξήζηεο ησλ ιηπαζκάησλ ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο πξέπεη λα ηεξεί ηηο πην θάησ αξρέο ζρεηηθά κε 
ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ησλ ιηπαζκάησλ: 

α. Τπνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηα ιηπάζκαηα ζε αζθαιείο ζπζθεπαζίεο. 

β. Τπνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαηά ηελ κεηαθνξά ψζηε λα απνθεχγνληαη αηπρήκαηα θαη ν 
θίλδπλνο δηαζπνξάο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B7
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γ. Σα πγξά αδσηνχρα ιηπάζκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ζηεγαλά, αληηνμεηδσηηθά θαη άζξαπζηα δνρεία, λα 
απνθεχγεηαη ε ππεξπιήξσζε ησλ δνρείσλ θαη απηά λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο αζθαιείο γηα ηελ απνηξνπή θάζε 
θηλδχλνπ πξφθιεζεο ξχπαλζεο ιφγσ πηψζεο ή ζξαχζεο ηνπ δνρείνπ ή δηαζπνξάο ηνπ ιηπάζκαηνο. 

δ. Σα ιηπάζκαηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο πνπ απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά, 
φπσο  ιίκλεο, πνηακνί θιπ. θαη 300 κέηξα απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα 
εθηφο αλ νξίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλε πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ 
Νεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996). 

ε. ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε εηζξνή 
φκβξησλ λεξψλ θαη ε απνξξνή ηνπο. 

Β. Χρήση Κτηνοτρουικών Αποβλήτων - Λάσπης 

Ζ ρξήζε θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη ιάζπεο απφ κνλάδεο εληαηηθήο εθηξνθήο ρνίξσλ, αγειάδσλ θαη πηελψλ 
ππφθεηηαη ζε αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ ηνπ 2002 κέρξη 2013 ή / 
θαη ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ ηνπ 2013.  

Καηά ηελ εθαξκνγή θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη ιάζπεο ζην έδαθνο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα πην θάησ: 

 Με βάζε ηελ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε, ε πνζφηεηα αδψηνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε θπηείαο, 
φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ.  

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνζνηήησλ πέξαλ ησλ 17 θηιώλ αδώηνπ / δεθάξην / έηνο, ην νπνίν 
πξνέξρεηαη από θνπξηά. 

 Οη παξαγσγνί θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πνπ ππφθεηληαη ζε αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο πεξί Διέγρνπ 
ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ ηνπ 2002 κέρξη 2013 ή / θαη ην Νφκν πεξί Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ ηνπ 2013 έρνπλ 
ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε ρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ γηα ππνινγηζκφ ηνπ νιηθνχ 
αδψηνπ ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ Αδεηψλ Απφξξηςεο Απνβιήησλ ή / θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο 
Απφξξηςεο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην Άξζξν 5 ησλ Νφκσλ πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ ηνπ 2002 κέρξη 
2013. 

 Ζ ρξήζε Κηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη ιάζπεο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο 
Πξαθηηθήο. (Κ.Γ.Π. 263/2007) θαη ην Γηάηαγκα γηα Υξεζηκνπνίεζε ηεο Ηιχνο ζηε Γεσξγία (Κ.Γ.Π. 517/2002) 
αληίζηνηρα. 

 Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηε δηάζεζε ζηεξεψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ γηα ζθνπνχο ιίπαλζεο κέρξη ηελ 
ελζσκάησζε ηνπο λα είλαη ν ζπληνκφηεξνο δπλαηφο θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 2 εκέξεο. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ηζρχνπλ ‘Αδεηεο Βηνκεραληθψλ Δθπνκπψλ, Άδεηεο Απφξξηςεο Απνβιήησλ ή Γεληθνί Όξνη 
Απφξξηςεο, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθνί φξνη ηνπο. 

Β1. 1. Χρήση Υγρών Κτηνοτρουικών αποβλήτων 

 Καηά ηελ εθαξκνγή πγξψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πην θάησ φξνη: 

(α) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 10%. ε θεθιηκέλα εδάθε (κε θιίζε 
κεγαιχηεξε ηνπ 7%) ε εθαξκνγή λα γίλεηαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο  θαη κε ηξφπν πνπ λα απνθιείεη 
ηελ απνξξνή ηνπο.  

(β) Ζ δηάζεζε ηνπο ζην έδαθνο κπνξεί λα γίλεηαη ζε μεξηθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο ηα ζηηεξά  πξηλ ηελ ζπνξά θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα ελζσκαηψλνληαη ζην έδαθνο ακέζσο (εληφο 12 σξψλ), γηα κείσζε ηεο νριεξίαο θαη ησλ 
εθπνκπψλ ακκσλίαο.  

(γ) Ζ κέγηζηε επηηξεπηή δφζε πγξψλ απνβιήησλ ρνηξνζηαζίσλ κεηά απφ κεραληθφ δηαρσξηζκφ αλέξρεηαη ζε 
6,8 θπβηθά κέηξα αλά δεθάξην ην ρξφλν. Ζ ρξήζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απαηηεί ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 
δηελέξγεηα ρεκηθήο αλάιπζεο γηα επηβεβαίσζε φηη δελ μεπεξληέηαη ην φξην ησλ 17 θηιψλ νιηθνχ αδψηνπ αλά 
δεθάξην ην ρξφλν. ε πεξίπησζε ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, ε δνζνινγία 
θαζνξίδεηαη κεηά απφ ρεκηθή αλάιπζε ηνπο. 

(δ) Ζ εθαξκνγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθά κεραλήκαηα ηνπνζέηεζεο πγξψλ ιηπαζκάησλ ηα νπνία 
δηαζθαιίδνπλ ηελ νκνηφκνξθε δηάζεζε θαη ελζσκάησζε ηνπο ζην έδαθνο ή κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 
άξδεπζεο ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

(ε) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε πεξηφδνπο βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ ηα εδάθε είλαη πιεκκπξηζκέλα, 
παγσκέλα ή ρηνληζκέλα. 

(ζη) Σα πγξά απφβιεηα δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ : 

- 300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο εάλ νξίδνληαη γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ λεξψλ 
(Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996) 

- 10 κέηξσλ απφ ξπάθηα  

- 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο θαη πνηακνχο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ξνή λεξνχ. 
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 (δ) Να γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πξφθιεζεο πηζαλήο ξχπαλζεο ζην ηεκάρην θαη λα θαζνξίδεηαη αλάινγν 
πξφγξακκα εθαξκνγήο κε βάζε ηνλ Κψδηθα Οξζήο γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (Κ.Γ.Π. 263/2007) γηα 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ ξχπαλζεο ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξφλνηεο ησλ 
Νφκσλ πεξί ηεο Οινθιεξσκέλεο Πξφιεςεο θαη Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο.  

(ε) Όιεο νη ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε θαη λα δηεμάγνληαη απφ 
εξγαζηήξηα ηα νπνία εθαξκφδνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Β1.2.  Χρήση στερεών κτηνοτρουικών αποβλήτων / κοπριάς 

 Καηά ηελ εθαξκνγή ζηεξεψλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ /θνπξηάο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πην θάησ φξνη: 

(α) ηα ζηηεξά, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ αρψλεπηα ακέζσο κεηά ηνλ ζεξηζκφ  ή ηνπιάρηζην ηξεηο κήλεο πξηλ ηε 
ζπνξά θαη λα ελζσκαηψλνληαη εληφο 48 σξψλ,  ελψ εάλ είλαη ρσλεκέλα (θνπξηέο πνπ παξακέλνπλ 
εθηεζεηκέλεο ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπιάρηζην 3 κήλεο) κπνξνχλ λα  ηνπνζεηεζνχλ κέρξη θαη ιίγν  πξηλ 
ηε ζπνξά θαη λα ελζσκαησζνχλ εληφο 48 σξψλ. 

(β) ηηο δελδξψδεηο θπηείεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρσλεκέλα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

(γ) ηα ιαραληθά ε πξνζζήθε ρσλεκέλεο θνπξηάο δπλαηφ λα γίλεη ιίγν πξηλ ηε θχηεπζε ή αρψλεπησλ φηαλ 
κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζην ηξεηο κήλεο πξηλ ηε θχηεπζε κε ελζσκάησζε ηνπο ζην έδαθνο εληφο 48 σξψλ θαη 
ζηε ζπλέρεηα άξδεπζε, αλ δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πγξαζία ζην έδαθνο.  

(δ) Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε θνπξνδηαλνκέα, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν πξαθηηθφ ηξφπν, έηζη πνπ λα 
επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε δηαζπνξά θαη ελζσκάησζε ζην έδαθνο. Έλαο πξαθηηθφο ηξφπνο είλαη ε κεηαθνξά 
ηνπο ζε κηθξνχο ζσξνχο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ηζφπνζε θαηαλνκή ηνπο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. ηε 
ζπλέρεηα θαη εληφο 48 σξψλ λα γίλεηαη νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπο ζην έδαθνο θαη ελζσκάησζε.  

(ε) Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζε πεξηφδνπο  βξνρνπηψζεσλ ή φηαλ ηα εδάθε είλαη πιεκκπξηζκέλα , 
παγσκέλα ή ρηνληζκέλα. 

(ζη) Σα ζηεξεά απφβιεηα δελ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ : 

- 300 κέηξσλ απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα, εθηφο εάλ νξίδνληαη γηα 
ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ λεξψλ (Μέηξα 
Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996) 

- 10 κέηξσλ απφ ξπάθηα.  

- 50 κέηξσλ απφ ιίκλεο θαη πνηακνχο πνπ ξένπλ λεξά. 

 (δ) Οη κέγηζηεο πνζφηεηεο δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ / θνπξηάο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο 
κφλν κε ηε δηελέξγεηα ρεκηθήο αλάιπζεο γηα πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεληξψζεσλ νιηθνχ αδψηνπ. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο, ηφηε νη πνζφηεηεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. Γηα επθνιία ρξήζεο απφ ηνπο γεσξγνχο παξαηίζεηαη ν 
πίλαθαο 3 ηνπ Παξαηήκαηνο Η, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηηο επηηξεπφκελεο πνζφηεηεο 
δηάζεζεο θνπξηάο αλά θαηεγνξία δψνπ. 

(ε) Όιεο νη ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ εξγαζηήξηα ηα νπνία εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

Β2.  Χρήση λάσπης 

Ζ δηάζεζε ιάζπεο απφ ηνπο ζηαζκνχο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο πξέπεη λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δηαρείξηζεο. Καηά ηε κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη ρξήζε ηεο σο εδαθνβειηησηηθφ 
πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ιάζπε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξγαληθφ 
απφβιεην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη πεξί Διέγρνπ ηεο 
Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Υξεζηκνπνίεζε Ηιχνο ζηε Γεσξγία) Καλνληζκνί (Κ.Γ.Π. 517/2002). 

Οη επηηξεπηέο δφζεηο ιάζπεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κφλν θαηφπηλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ, ζηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε 
ζπγθέληξσζε νιηθνχ αδψηνπ θαη ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί ν Φνξέαο Δθκεηάιιεπζεο ηνπ ζηαζκνχ επεμεξγαζίαο αζηηθψλ 
ιπκάησλ θαη έρεη ππνρξέσζε λα θνηλνπνηεί ζηνπο γεσξγνχο. 

Ζ απνζήθεπζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ιάζπεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο Άδεηεο Απφξξηςεο Απνβιήησλ ησλ ζηαζκψλ 
επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ. 

Β3.  Αποθήκεσση κτηνοτρουικών αποβλήτων 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ (δεμακελέο θαη ζηεγαλέο πιαηθφξκεο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
απνζήθεπζε ησλ θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνβιήησλ ηε κέζνδν 
επεμεξγαζίαο, ηνλ ηξφπν εθηξνθήο αιιά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κνλάδαο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
παξέρνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ν Πίλαθαο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ γηα ηνπο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο. ηνλ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη 
νη κέζεο ηηκέο παξαγσγήο απνβιήησλ αλά θαηεγνξία δψνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο ηεο Κχπξνπ. 
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Οη θηελνηξφθνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 
ππνινγηζκνχο γηα ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θηελνηξνθηθά απφβιεηα απφ ρνηξνζηάζηα θαη αγειαδνηξνθεία κε ζχζηεκα αηνκηθήο δηακνλήο 
πξέπεη λα ηπγράλνπλ κεραληθήο ή βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο . Σα πγξά θηελνηξνθηθά απφβιεηα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β3.1 θαη ηα ζηεξεά θηελνηξνθηθά απφβιεηα / θνπξηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Β3.2  

B3.1 Αποθήκεσση Υγρών Αποβλήτων 

Σα  πγξά θηελνηξνθηθά απφβιεηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ επεμεξγαζία ή κεραληθφ δηαρσξηζκφ κπνξνχλ λα 
απνζεθεχνληαη  κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

(α) ε δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ρξήζε ηνπο ζηε γεσξγία κε ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπο λα είλαη ηνπιάρηζην ίζε κε ηε κέγηζηε παξαγσγή πγξψλ απνβιήησλ γηα πεξίνδν 6 
κελψλ.  

 Σν βάζνο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2½ κέηξα κε ηελ αλψηεξε ζηάζκε ησλ 
απνβιήησλ ζηηο δεμακελέο λα είλαη 40 εθαηνζηά ηνπιάρηζην θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο, ψζηε λα 
απνθεχγνληαη δηαξξνέο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακηά ππεξρείιηζε ή δηαξξνή απφ ηε 
δεμακελή απνζήθεπζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ε νπνία πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ 
λα απνθεχγεηαη εηζξνή ζε απηή νκβξίσλ λεξψλ απφ ηε γχξσ πεξηνρή. 

 Σν ζεκείν εηζξνήο (αγσγφο) ησλ απνβιήησλ ζηε δεμακελή πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλν θνληά ζηνλ 
ππζκέλα (ζε χςνο 50 εθαηνζηψλ πεξίπνπ) θαη ην ζεκείν άληιεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνζηά θάησ απφ ηελ 
εθάζηνηε ζηάζκε ησλ απνβιήησλ ζηε δεμακελή.  

 Οη  θιίζεηο ησλ πξαλψλ ηεο ρσκάηηλεο δεμακελήο λα εθθξάδνληαη ζε θιίκαθα απφ  2:1  έσο 3:1. 

 Οη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη θαη λα δηαηεξνχληαη ζηεγαλνπνηεκέλεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 
ηεγαλνπνηεκέλε δεμακελή νξίδεηαη σο ε δεμακελή ηεο νπνίαο, ηφζν ν ππζκέλαο, φζν θαη ηα πξαλή, έρνπλ 
επελδπζεί κε πιηθά πνπ έρνπλ δείθηε πδξνπεξαηφηεηαο ηνπιάρηζην 10

-7
 cm/sec.  

 Οη δεμακελέο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 50 κέηξα απφ θαη επηθαλεηαθά λεξά φπσο ιίκλεο, θνίηε πνηακνχ 
ή ξπαθηνχ θαη απφ γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ζα 
έρνπλ ιεθζεί φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο, θαζψο θαη ηεο δηαθπγήο 
ζε ππφγεηα λεξά. 

(β) ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηνπο δελ είλαη δπλαηή ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνπνηεηηθψλ εθηάζεσλ θαιιηεξγήζηκεο 
γεο, κπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη ζε δεμακελέο απνμήξαλζεο γηα ζθνπνχο εμάηκηζεο ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ 
πξνδηαγξαθέο:  

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ ππάξρεη θακία πηζαλφηεηα ππεξρείιηζεο 
ηνπο ζε θακία ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο. Ζ ρσξεηηθφηεηα απηή, αληηζηνηρεί γηα ηα πγξά απφβιεηα 
ρνηξνζηαζίσλ ζε επηθάλεηα 36 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ αλά ρνηξνκεηέξα θαη 26 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ 
αλά αγειάδα ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην κέγηζην βάζνο ηεο δεμακελήο είλαη 1,40 κέηξα ψζηε λα 

απνμεξαίλνληαη πιήξσο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 Σν βάζνο ηεο δεμακελήο λα κελ μεπεξλά ην 1,4 κέηξα κε ηελ αλψηεξε ζηάζκε ησλ απνβιήησλ ζηηο δεμακελέο 
λα είλαη 40 εθαηνζηά ηνπιάρηζην θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο, ψζηε λα απνθεχγνληαη δηαξξνέο ζε 
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακηά ππεξρείιηζε ή δηαξξνή απφ ηηο δεμακελέο νη νπνίεο 
πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη εηζξνή ζε απηέο νκβξίσλ λεξψλ απφ ηε γχξσ πεξηνρή. 

 Σν ζεκείν εηζξνήο (αγσγφο) ησλ απνβιήησλ ζηε δεμακελή πξέπεη λα είλαη 30 εθαηνζηά πεξίπνπ θάησ απφ 
ηελ εθάζηνηε ζηάζκε ησλ απνβιήησλ. 

 Οη  θιίζεηο ησλ πξαλψλ ηεο ρσκάηηλεο δεμακελήο λα εθθξάδνληαη ζε θιίκαθα απφ  2:1  έσο 3:1.  

 Οη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη θαη λα δηαηεξνχληαη ζηεγαλνπνηεκέλεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπο. 
ηεγαλνπνηεκέλε δεμακελή νξίδεηαη σο ε δεμακελή ηεο νπνίαο, ηφζν ν ππζκέλαο, φζν θαη ηα πξαλή, έρνπλ 
επελδπζεί κε πιηθά πνπ έρνπλ δείθηε πδξνπεξαηφηεηαο ηνπιάρηζην 10

-7
 cm/sec θαη ζε πάρνο ηνπιάρηζην 30 

εθαηνζηψλ.  

 Οη δεμακελέο πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζην 50 κέηξα απφ δεμακελέο άξδεπζεο, θαη επηθαλεηαθά λεξά φπσο 
ιίκλεο, δεμακελέο λεξνχ θαη θνίηε πνηακνχ ή ξπαθηνχ θαη απφ γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε 
θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ιεθζεί φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο 
επηθαλεηαθήο απνξξνήο, θαζψο θαη ηεο δηαθπγήο ζε ππφγεηα λεξά. 

 Ζ δεμακελή πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή απφ αδεηνχρν κεραληθφ θαη λα πηζηνπνηείηαη σο 
θαηαζθεπαζηηθά νξζή θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

 ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο  
θαηαζθεπήο (πνιενδνκηθή θαη νηθνδνκηθή) θαη λα ηεξνχληαη πιήξσο νη φξνη ησλ αδεηψλ απηψλ 
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Όιεο νη δεμακελέο απνζήθεπζεο ή εμάηκηζεο πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε απφζηαζε πέξαλ ησλ 300 κέηξσλ απφ πεγέο 
ή γεσηξήζεηο πδαηνπξνκήζεηαο εθηφο αλ νξίδνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γεψηξεζε δψλεο πξνζηαζίαο κε βάζε ην πεξί 
Διέγρνπ ηεο Ρχπαλζεο ησλ Νεξψλ (Μέηξα Πξνζηαζίαο ησλ Τπνγείσλ Νεξψλ) Γηάηαγκα (Κ.Γ.Π. 45/1996). 

B3.2 Στερεά Απόβλητα / κοπριά 

Σα ζηεξεά απφβιεηα / θνπξηά  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ: 

(α) γηα βηνινγηθή επεμεξγαζία γηα παξαγσγή βηναεξίνπ ή 

(β) γηα ιίπαλζε ή σο εδαθνβειηησηηθφ 

Ζ απνζήθεπζε ηνπο λα γίλεηαη ζε θαηάιιειν ρψξν ν νπνίνο ζα έρεη ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα γηα πεξίνδν έμη κελψλ. 

 Καηά ηε ρσξνζέηεζή ηνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θχξηα θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
κεηαθνξά ελνριεηηθψλ νζκψλ πξνο ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 Σν δάπεδν λα είλαη ζηεγαλφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ κπεηφλ (πιαηθφξκα), κε θιίζε πξνο θαλάιη ζπιινγήο πγξψλ 
απνβιήησλ. Σπρφλ απνξξνέο /εθπιχλζεηο πγξψλ απφ ην ρψξν απνζήθεπζεο ησλ ζηεξεψλ λα νδεγνχληαη ζε 
ζηεγαλή δεμακελή ζπιινγήο απνβιήησλ. Να ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφο ηνίρνο ζηηο δπν ή ηξεηο πιεπξέο ζε χςνο 1½ 
κέηξσλ. Ο ρψξνο πξέπεη λα αδεηάδεηαη ηνπιάρηζην 3 θνξέο ην ρξφλν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία νριεξίαο 
θαη ε δηαθπγή απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ν ρψξνο πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλνο (ζηέγαζηξα ή θαιχκκαηα) 
γηα πξνζηαζία ηεο θνπξηάο απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Να απέρεη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα απφ πεγέο ή γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πδαηνπξνκήζεηα θαη 
ηνπιάρηζην 50 κέηξα απφ επηθαλεηαθά λεξά φπσο ιίκλεο, θαη θνίηε πνηακνχ ή ξπαθηνχ θαη απφ γεσηξήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε θαη κε ηελ πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ ιεθζεί φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 
πξφιεςε ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο, θαζψο θαη ηεο δηαθπγήο ζε ππφγεηα λεξά.  

 ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη απαξαίηεηεο άδεηεο  θαηαζθεπήο (πνιενδνκηθή θαη 
νηθνδνκηθή) θαη λα ηεξνχληαη πιήξσο νη φξνη ησλ αδεηψλ απηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηεξεά απφβιεηα / θνπξηά ζα πξνσζεζνχλ γηα πεξαηηέξσ βηνινγηθή επεμεξγαζία, ν ρψξνο 
απνζήθεπζεο λα έρεη ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα γηα κία εβδνκάδα. 

Ζ ρσλεκέλε θνπξηά, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζην έδαθνο κπνξεί λα απνζεθεπηεί πξνζσξηλά ζηα αγξνηεκάρηα, κφλν γηα 
δηάζηεκα 3 εβδνκάδσλ θαη κφλν θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (Ηνχληνο – Αχγνπζηνο). Ζ απνζήθεπζε λα γίλεηαη κφλν ζε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ απφ γεσηξήζεηο 
πδαηνπξνκήζεηαο, 50 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά λεξά φπσο ιίκλεο, θνίηε πνηακνχ ή ξπαθηνχ θαη απφ γεσηξήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άξδεπζε.  

Γ. Σήξεζε αξρείνπ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο απαηηείηαη ε ηήξεζε αξρείνπ γηα θάζε αγξνηεκάρην εληφο ησλ 
εππξφζβιεησλ δσλψλ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξνζζήθεο νπζηψλ πνπ πεξηέρνπλ άδσην θαη νη πνζφηεηεο ηνπο, ε 
πξνέιεπζε θαη ε ζχζηαζε ηνπο, νη εκεξνκελίεο παξαιαβήο θαη εθαξκνγήο θαη άιια ζηνηρεία φπσο ν ηξφπνο θαη ην είδνο 
ιίπαλζεο θαη ε δνζνινγία. Όια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θξαηνχληαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ (π.ρ. απνδείμεηο, 
ηηκνιφγηα, ρεκηθέο αλαιχζεηο) θαζψο θαη γηα έιεγρν ηεο δνζνινγίαο ηνπ αδψηνπ. 

θνπφο ηεο θαηαγξαθήο ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ είλαη γηα λα είλαη ζε ζέζε ν επηζεσξεηήο λα παξαθνινπζεί ή λα ειέγρεη 
ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ πην πάλσ αξρείνπ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη γηα πεξίνδν 3 ρξφλσλ ηνπιάρηζην. 

Γ. Μέζνδνη άξδεπζεο 

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε βειηησκέλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, ζηηο επαίζζεηεο ζηε ληηξνξχπαλζε δψλεο. 

Σα βειηησκέλα ζπζηήκαηα άξδεπζεο απνηεινχληαη απφ ηελ θεθαιή ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο θεληξηθνχο θαη δεπηεξεχνληεο 
αγσγνχο θαη ηηο γξακκέο άξδεπζεο. Σα είδε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ζηαγφλεο, νη 
κηθξνεθηνμεπηήξεο/κίληζπξηγθιεξ θαη νη εθηνμεπηήξεο ρακειήο θαη κεγάιεο παξνρήο:  

 ηαγφλεο ζε φια ηα ιαραληθά, ακπέιηα, κπαλάλεο, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θ.η.ι 

 Μηθξνεθηνμεπηήξεο, ζε φιεο ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο φπσο εζπεξηδνεηδή, θπιινβφια, ειηέο θ.η.ι. 

 Δθηνμεπηήξεο ρακειήο παξνρήο, ζε παηάηεο, θαξφηα, θπιιψδε ιαραληθά θ.η.ι.. 

 Δθηνμεπηήξεο κεγάιεο παξνρήο, ζε ηξηθχιιηα θ.η.ι.. 

Απαγνξεχεηαη ε άξδεπζε κε θαηάθιηζε ζε φια ηα είδε εδαθψλ 

Δ. Γηεμαγσγή ρεκηθώλ αλαιύζεσλ 

Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο θχιισλ, εδάθνπο θαη λεξνχ άξδεπζεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θαζνδεγεηηθφ εθφδην γηαηί θαζνξίδνπλ 
ηα επίπεδα ησλ ζξεπηηθψλ  ζηνηρείσλ  πνπ ππάξρνπλ ζην θπηφ θαη ην έδαθνο. 
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Αλάιπζε λεξνχ φζνλ αθνξά ην Άδσην  πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ηξία ρξφληα. Δάλ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
άξδεπζε πξνέξρεηαη απφ θπβεξλεηηθφ πδαηηθφ έξγν, είηε απφ ζηαζκφ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηφηε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ λεξνχ πνπ γίλεηαη απφ ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ.  

Αλάιπζε εδάθνπο πξέπεη λα γίλεηαη θάζε δχν ρξφληα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα ζηηεξά, θαη θάζε ρξφλν γηα 
ηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ κεγάιεο αδσηνχρεο αλάγθεο (ιαραληθά). Ζ αλάιπζε λα γίλεηαη πξηλ ηε θχηεπζε ή ηε 
ζπνξά. ε πεξίπησζε γεηηνληθψλ ηεκαρίσλ ή ηεκαρίσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ίδηνπο ηχπνπο εδαθψλ κε ίδηεο ή φκνηεο 
θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο είραλ ηελ ίδηα ιηπαληηθή πξαθηηθή, λα γίλεηαη νκαδνπνίεζε ησλ ηεκαρίσλ ζε έλα δείγκα εδάθνπο 
έηζη ψζηε λα γίλεηαη κφλν κία αλάιπζε εδάθνπο. 

Οη δεηγκαηνιεςίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Γηα 
δεηγκαηνιεςίεο εδάθνπο λα ιακβάλεηαη δείγκα ζε βάζνο κέρξη 30 εθαηνζηά απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ηεκαρίνπ 
(ηνπιάρηζην 8 αλά δεθάξην) θαη ηα νπνία λα αλακεηγλχνληαη επαξθψο έηζη ψζηε λα ζπιιέγεηαη ζπλνιηθή πνζφηεηα 
ηνπιάρηζηνλ 2 θηιψλ. Ζ δεηγκαηνιεςία λα γίλεηαη απφ ηδηψηεο γεσπφλνπο ή αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγίαο. 

Όιεο νη ρεκηθέο αλαιχζεηο πξέπεη λα δηεμάγνληαη απφ εξγαζηήξηα ηα νπνία εθαξκφδνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

Δάλ ην ηεκάρην δελ είλαη νκνηφκνξθν (ηεκάρηα κε ίδηνπο ηχπνπο εδαθψλ, ίδηεο θαιιηέξγεηεο θαη ζηα νπνία έρεη 
αθνινπζεζεί ε ίδηα ιηπαληηθή αγσγή), ή ε  έθηαζε είλαη κεγάιε ή ζπλππάξρνπλ δηάθνξεο θπηείεο ηφηε ζα πξέπεη λα 
γίλνληαη πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο εδάθνπο. 

Καηά ηε Γεηγκαηνιεςία λα κελ επηιέγνληαη κέξε ηνπ ηεκαρίνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο 
εμσγελείο παξάγνληεο φπσο δηάβξσζε ή  πξφζθαηε επηρσκάησζε. 

Όηαλ εθαξκφδεηαη πδξνιίπαλζε, νη δεηγκαηνιεςίεο δηελεξγνχληαη ζην ελδηάκεζν δχν ιηπάλζεσλ.  

ΜΔΡΟ ΗΗ: Δλεκέξσζε/ επηκόξθσζε 

Γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζηηο εππξφζβιεηεο δψλεο απαηηείηαη ζπλερήο επηκφξθσζε θαη 
ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ.  

ΜΔΡΟ ΗII: Αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζε άδσην 

Οη αλάγθεο ηεο θάζε θπηείαο ζε άδσην ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ζε λεξφ θαη ηελ απφδνζε παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 
ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. ηνλ ίδην Πίλαθα γίλεηαη πεξαηηέξσ, αλαθνξά ζηνπο επηηξεπηνχο ηξφπνπο ιίπαλζεο. 
Σνλίδεηαη φηη νη πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ 
ζε άδσην. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνζνηήησλ πέξαλ ησλ 17 θηιώλ αδώηνπ / δεθάξην / έηνο, ην νπνίν πξνέξρεηαη 
από θηελνηξνθηθά απόβιεηα. 

Γηα ηνλ νξζφ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηήησλ αδψηνπ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ιίπαλζεο θαη ιφγσ 
απαίηεζεο γηα ηζνξξνπεκέλε ιίπαλζε κε ρξήζε θνπξηάο ή/θαη αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 
πίλαθεο θαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. Δηδηθφηεξα ζην 
παξάδεηγκα 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νξίνπ 
ησλ 17kg N αλά δεθάξην αλά έηνο πξνεξρφκελν απφ θνπξηά ή ιάζπε. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη απφ ηελ 1

ε
 Ννεκβξίνπ θάζε 

ρξφλνπ κέρξη θαη ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ ζε φιεο 
αλεμαίξεηα  ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο. 

ΜΔΡΟ ΗV : Παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γξάζεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο, Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Ηλζηηηνχηνπ 
Γεσξγηθψλ Δξεπλψλ. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

Πίλαθαο 1: πγθέληξσζε αδώηνπ (Ν) ζηα δηάθνξα είδε ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη ζπληειεζηήο 
αλνξγαλνπνίεζεο.  

Δίδνο ζηεξεήο θνπξηάο 
Δθηηκώκελε πγθέληξσζε Ν (%) 

επί μεξνύ (b) 
Μ              πληειεζηήο 

αλνξγαλνπνίεζεο (.Α.) 

Αγειάδεο 2 0,25 

Υνίξνη 3 0,30 

Πνπιεξηθά 4 0,50 

Αηγνπξόβαηα 2 0,25 

Άινγα 2 0,25 

Πίλαθαο 2: Φαηλόκελε ππθλόηεηα μεξήο θνπξηάο, Φαηλόκελε ππθλόηεηα απνζεθεπκέλεο θνπξηάο θαη 
κέγηζηεο πνζόηεηεο θνπξηάο πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ  

 

Δίδνο θνπξηάο 

Φαηλόκελε 
Ππθλόηεηα 

μεξήο 
θνπξηάο(Φ.Π.) ζε 

Kg / m3 

Φαηλόκελε 
Ππθλόηεηα 

απνζεθεπκέλεο 
θνπξηάο ζε 

 Kg / m3  

Όγθνο (m3) πνπ 
αληηζηνηρεί ζε 1 

Kg N /δεθ. 

Όγθνο (m3) πνπ 
αληνηζηνηρεί ζε 
17 Kg N /δεθ. 

Αγειάδεο 270 370 0.18 3.1 

Υνίξνη 200 250 0.16 2.8 

Πνπιιεξηθά 270 330 0.08 1.5 

Αηγνπξόβαηα 260 320 0.18 3.2 

Άινγα 300 400 0.16 2.8 

Πξνζδηνξηζκόο αλαγθαίσλ πνζνηήησλ αδώηνπ 

Ναλαγθαίν = Νεδάθνπο + Νλεξνύ + Νιηπαζκάησλ 

φπνπ :  Ναλαγθαίν :      ην άδσην γηα θάζε θαιιηέξγεηα πνπ δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3 

Νεδάθνπο :   ε πνζφηεηα ηνπ Αδψηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο θαη       ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε 
εδάθνπο   

Νλεξνχ :        ε πνζφηεηα ηνπ Αδψηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην λεξφ άξδεπζεο θαη ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε 
ηνπ λεξνχ 

             Νιηπαζκάησλ :   ην Άδσην ην νπνίν ζα πξνζηεζεί ππφ ηε κνξθή θνπξηάο ή    αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ 

 Νιηπαζκάησλ : Νθνπξηάο + Ναλ.ιηπαζκάησλ  φπνπ  

Νθνπξηάο= α / (b*c)  

θαη       α :  ε πνζφηεηα αδψηνπ ζε Kg / δεθάξην.  (Ζ κέγηζηε επηηξεπηή ηηκή αλέξρεηαη   ζηα 17 Κg / δεθάξην) 
   
             b :  ε εθηηκψκελε ζπγθέληξσζε αδψηνπ επί μεξνχ  
 
             c :  ε θαηλφκελε ππθλφηεηα μεξήο θνπξηάο ζε kg / m

3
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Παξάδεηγκα 1 : 

Τπνινγηζκφο ηεο κέγηζηεο πνζφηεηαο θνπξηάο αγειάδσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: 

 Υ = 17 Kg / (0.02 * 270 Kg /m
3
)
 
 → x = 3,1 m

3
 / δεθάξην 

Με βάζε ην κέγηζην επηηξεπηφ φξην ησλ 17 θηιψλ νιηθνχ αδψηνπ αλά δεθάξην ην ρξφλν θαη κε δεδνκέλν φηη κφλν έλα 
κέξνο ηνπ νξγαληθνχ αδψηνπ ηεο θνπξηάο ζα γίλεη δηαζέζηκν (πληειεζηήο αλνξγαλνπνίεζεο ηνπ Πίλαθα 1 δεχηεξε 
ζηήιε), ε πνζφηεηα αδψηνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο, κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη κε 
αλφξγαλε ιίπαλζε  (βιέπε παξάδεηγκα 2).  

εκείσζε: Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν είλαη αλαγθαία ε κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ ηεο θνπξηάο πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζε βάξνο απνζεθεπκέλεο θνπξηάο, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δεχηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 2. ηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζρχεη 

Υ = 3.1 * 370 = 1147 Kg απνζεθεπκέλεο θνπξηάο 

Παξάδεηγκα 2: 

Τπνινγηζκόο αλαγθαίαο πνζόηεηαο αδώηνπ γηα θπηεία ληνκάηαο κε ηα πην θάησ δεδνκέλα: 

Πεξηεθηηθφηεηα αδψηνπ ζην έδαθνο :  5 kg / δεθάξην 

πλνιηθή αλάγθε ηεο θπηείαο ζε άδσην : 45,4 kg/ δεθάξην (θαξπνί θαη ζηειέρε) (Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ λεξνχ ε πεξηεθηηθφηεηα ζην λεξφ είλαη 10γξ Αδψηνπ/ηφλν λεξνχ. Σν ζπλνιηθφ λεξφ άξδεπζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πεξίπνπ 743 m

3
 άξα 7,43 θηιά Αδψηνπ. Ζ κέγηζηε πνζφηεηα θνπξηάο αγειάδσλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα 17 Κg αδψηνπ αλά δεθάξην είλαη  3,1 m
3
/ δεθάξην. Απφ ηελ πνζφηεηα απηή κφλν ην 25% κε βάζε ην Μέζν 

πληειεζηή Αλνξγαλνπνίεζεο (δεχηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1) ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ηε θπηεία δειαδή 17*25%=4,25 θηιά 
Αδψηνπ. 

45,4 = 5 + 7,43 + 4,25 + X  => X = 28,72  θηιά αλά δεθάξην 

Ωο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη ε πξνζζήθε 28,72 θηιώλ αλόξγαλνπ Αδώηνπ αλά δεθάξην. 

Παξάδεηγκα 3: 

Τπνινγηζκόο αλαγθαίαο πνζόηεηαο αδώηνπ γηα θαιιηέξγεηα  ζηηαξηνύ κε ηα πην θάησ δεδνκέλα: 

Πεξηεθηηθφηεηα αδψηνπ ζην έδαθνο :  3 θηιά / δεθάξην 

πλνιηθή αλάγθε ηεο θπηείαο ζε άδσην : 10,5 θηιά / δεθάξην (Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Ζ ιίπαλζε ζα γίλεη κε ηε βνήζεηα θνπξηάο απφ πνπιεξηθά. Δθφζνλ ήδε ζην έδαθνο πεξηέρνληαη 3 θηιά Αδψηνπ ην 
επηπιένλ Άδσην πνπ ρξεηάδεηαη ε θπηεία είλαη: 

10,5 -3 =7,5 θηιά Αδψηνπ/δεθάξην. Γηα λα εμεηάζνπκε αλ ε πξνζζήθε ηνπ Αδψηνπ κπνξεί λα γίλεη εμνινθιήξνπ απφ 
θνπξηά πνπιεξηθψλ, βξίζθνπκε κε ηελ βνήζεηα ηεο δεχηεξεο ζηήιεο ηνπ Πίλαθα 1 φηη γηα δηαζέζηκν Άδσην 7,5 θηιψλ ε 
πνζφηεηα  Αδψηνπ πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη: 

Υ=7.5 / 0,50 = 15 θηιά Άδσην. Ζ πνζφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 17 θηιά/Αδψηνπ/δεθάξην θαη κπνξνχκε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε εμνινθιήξνπ θνπξηά γηα ηελ ιίπαλζε. 

Με βάζε ηελ Δθηηκψκελε πγθέληξσζε Αδψηνπ επί μεξνχ βάξνπο ηνπ Πίλαθα 1 κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ: 

Υ=15 / 0,04 θαη άξα ρ = 375 θηιά θνπξηάο πνπιεξηθψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2 αληηζηνηρνχλ ζε ρ=375 / 270 = 
1,38 m

3
 θνπξηάο πνπιεξηθώλ / δεθάξην. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

Παξαγόκελεο πνζόηεηεο απνβιήησλ αλά είδνο δώνπ 

 

 

Α/Α Δίδνο δώνπ 

ύλνιν 
Παξαγόκελσλ 
Απνβιήησλ (m

3
 

/ εκέξα) 

ύλνιν 
Παξαγόκελσλ 
Απνβιήησλ (Kg 
/ εκέξα) 

Δηήζηα 
Δθξνή 
Αδώηνπ 
(Kg) 

Παξαηεξήζεηο 

1 Αγειάδεο  

 Γαιαθηνθφξεο 0.05  72  

 Νεαξά δψα κέρξη 1 κελφο 0.00175  7  

 Νεαξά δψα απφ 1 κέρξη 6 κελψλ 0.009  36  

 Νεαξά δψα κεγαιχηεξα 
ησλ 12 κελψλ 

Αξζεληθά 0.023  90 
 

Θειπθά 0.019  76  

 Μνζρίδεο 1 κέρξη 2.5 
εηψλ 

Αξζεληθά 0.053  78  

Θειπθά 0.045  65  

 Σαχξνη 0.07  105  

2 Υνίξνη  

 Έγθπεο Υνηξνκεηέξεο 0.016  20  

 Θειάδνπζεο Υνηξνκεηέξεο 0.03  25  

 Απνγαιαθηηζκέλα Υνηξίδηα 0.0046  3  

 Υνίξνη Πάρπλζεο 0.006  10  

 Νεαξέο Υνηξνκεηέξεο 
Αληηθαηάζηαζεο 

0.006  10  

3 Πνπιεξηθά  

 Κνηφπνπια θξεαηνπαξαγσγήο  0.056 0.47  

 Κφηεο απγνπαξαγσγήο κέρξη 18 
εβδνκάδσλ 

 0.056 0.46 
 

 Κφηεο απγνπαξαγσγήο κεγαιχηεξεο 
ησλ 18 εβδνκάδσλ 

 0.112 0.79 
 

4 Αηγνπξόβαηα  

 Αίγεο 0.0032  13  

 Πξφβαηα 0.0032  13  

5 Άινγα  

 Άινγα  25 56  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III : ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ Δ ΑΕΩΣΟ 

ΦΤΣΔΗΑ 

ΑΝΑΓΚΔ 
ΣΖ 

ΦΤΣΔΗΑ  
Δ ΑΕΩΣΟ 
(Kg/δεθ.) 

ΜΔΖ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

(kg/δεθ.) 

ΑΝΑΓΚΔ 
Δ ΝΔΡΟ 
(m

3
/δεθ.) 

ΑΠΟΓΔΚΣΟΗ ΣΡΟΠΟΗ 
ΛΗΠΑΝΖ 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 

ΠΑΣΑΣΔ 

Πξώηκεο 
αλνημηάηηθεο 

9.1 
θόλδπινη 

3500 300 

Λφγσ ηεο βξφρηλεο 
πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία  
αλαπηχζζνληαη, ε κηζή 
πνζφηεηα ηνπ αδσηνχρνπ 
ιηπάζκαηνο λα ελζσκαηψ-
λεηαη  κε ηε θχηεπζε απφ-
θεχγνληαο ηελ έθπιπζε 
ηνπ εάλ επηθξαηήζεη 
κεγάιε  βξνρφπησζε. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο  ε 
κνξθή ηνπ αδψηνπ πνπ 
πξέπεη λα ρξεζηκν-πνηείηαη 
κε ηε θχηεπζε ησλ 
παηαηψλ είλαη ε ακκσληαθή 
ή άιιε κνξθή βξαδείαο 
απειεπζέξσζεο ηνπ 
αδψηνπ, κε ζθνπφ ηε 
κείσζε ηνπ θηλδχλνπ 
έθπιπζεο ηνπ αδψηνπ ζηα 
βαζχηεξα ζηξψκαηα. Γηα 
ηελ επηθαλεηαθή ιίπαλζε  
ησλ παηαηνθπηεηψλ λα 
ρξεζηκνπνηείηαη  ληηξηθή 
ακκσλία. ηελ πεξίπησζε 
ηεο άξδεπζεο κε 
ζπξίλθιεξ, ε ιίπαλζε λα 
ζηακαηά 30-35 εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ζπγθνκηδή.     

 

14.5 
θύιισκα 

Όςηκεο 
αλνημηάηηθεο 

 

13 
θόλδπινη 

 

5000 300 

Ζ κηζή πνζφηεηα ηνπ 
αδψηνπ λα ελζσκαηψλεηαη 
ζην έδαθνο κε ηε θχηεπζε 
θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα 
ηνπ  αδψηνπ λα δίδεηαη ζε 
κηθξέο δφζεηο αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ 
πεξίπησζε πνπ εθαξκφ-
δεηαη ε πδξνιίπαλζε κέζσ 
ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, 
ε κηζή πνζφηεηα κπνξεί 
λα εθαξκνζηεί κε ηε 
θχηεπζε ππφ κνξθή 
ζεηηθήο ακκσλίαο θαη ε 
ππφινηπε πνζφηεηα ηνπ  
αδψηνπ λα δίδεηαη ζε 
κηθξέο δφζεηο αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

20.7 
θύιισκα 

Υεηκεξηλέο 

7.8 
θόλδπινη 

3000 300 

Σα  2/3 ηεο πνζφηεηαο ηνπ 
αδψηνπ λα ελζσκαηψ-
λνληαη κε ηε θχηεπζε. 

 

12.4 
θύιισκα 

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΖ 

*
Γθξεηπ-
θξνπη 

17 3500 800 
Μέρξη ηα 2/3 ηνπ αδψηνπ, 
κπνξνχλ λα δίδνληαη ηέινο 
ηνπ ρεηκψλα- λσξίο ηελ 
Άλνημε ππφ κνξθή ζεηηθήο 
ακκσλίαο θαη ε ππφινηπε 
πνζφηεηα ζε 2–3 δφζεηο 
(ληηξηθή ακκσλία, νπξία 
θιπ.) 

ηελ πεξίπησζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ε πδξνιί-
παλζε ε ιίπαλζε αξρίδεη 
κε ηελ έλαξμε ηεο 
άξδεπζεο θαη ζηακαηά ζηα 
κέζα Οθησβξίνπ. 

 

*
Λεκνληέο 31 4000 800 

 

*
Μαληαξηληέο 15 3000 800 

 

*
Πνξηνθαιηέο 23 3500 800 
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ΗΣΖΡΑ 

*
ηηάξη 10.5 

300 γηα 
ζπόξν 

 

Να γίλεηαη ελζσκάησζε 
νιφθιεξεο ηεο πνζφηεηαο 
κε ηε ζπνξά ππφ 
ακκσληαθή κνξθή. ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη 
επηθαλεηαθή ιίπαλζε θαηά 
ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – 
Φεβξνπαξίνπ, ηφηε ε 
πνζφηεηα ηνπ αδψηνπ πνπ 
ηνπνζεηείηαη κε ηε ζπνξά 
κεηψλεηαη θαηά 2-3 θηιά. 

 

500 γηα 
άρπξν 

*
Κξηζάξη 7.1 

250 γηα 
ζπόξν 

 

 

417 γηα 
άρπξν 

*
Καιακπόθη 

13.6 γηα 
θαξπό 

600  
  

23.8 
ρισξό 

7000  

ΦΤΛΛΟΒΟΛΑ 

*
Ακπγδαιηέο 23.4 350 355 Μέρξη ην ½ ηνπ αδψηνπ λα 

δίλεηαη ηέινο ηνπ Υεηκψλα- 
λσξίο ηελ Άλνημε ππφ 
κνξθή ζεηηθήο ακκσλίαο 
θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα 
ζε 2 – 3 δφζεηο (ληηξηθή 
ακκσλία, νπξία θιπ.) 
μεθηλψληαο απφ ην ηέινο 
ηεο Άλνημεο κέρξη θαη ην 
Καινθαίξη. 

Σνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη 
ε εθαξκνγή ιηπαζκάησλ 
απφ 1ε Ννεκβξίνπ έσο 31 
Ηαλνπαξίνπ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ε 
πδξνιίπαλζε αξρίδεη κε 
ηελ έλαξμε ηεο άξδεπζεο 
θαη ηειεηψλεη πεξί ην ηέινο 
επηεκβξίνπ. 

 

*
Πηζηαθηέο 30 400 355 

 

*
Καξπδηέο 
(Πέθαλ) 

25 400 995 
 

*
Γακαζθεληέο 30 2400 

683 νξεηλή 
 

820 
πεδηλή 

*
Υξπζνκειηέο 30 2600 

683 νξεηλή 
 

820 
πεδηλή 

*
Ρνδαθηληέο 45 2400 

683 νξεηλή  

820 
πεδηλή 

*
Κεξαζηέο 16 2000 

683 νξεηλή 
 

820 
πεδηλή 

*
Αριαδηέο 24 2600 

683 νξεηλή  

820 
πεδηλή 

*
Μειηέο 28 2400 

683 νξεηλή  

820 
πεδηλή 

*
ΑΜΠΔΛΗΑ 

Οηλνπνηήζηκ
α 

10.8 1200 

ΓΔΝ 
ΓΗΝΔΣΑΗ 
ΑΡΓΔΤΖ 

Ζ ιίπαλζε εθαξκφδεηαη 
αξγά ην Υεηκψλα ή λσξίο 
ηελ Άλνημε ππφ κνξθή 
ακκσληαθή. ε επηθιηλή 
εδάθε, ε ιίπαλζε λα  
εθαξκφδεηαη ζε δχν 
δφζεηο. 

 

Αξδεπόκελα 19 2500 306   
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ΛΑΥΑΝΗΚΑ 

Μαξνύιη 7.7 2250 
336 (9000 
δέζκεο) 

 
 
ηε βαζηθή ιίπαλζε 
ρξεζηκνπνηείηαη 
ακκσληαθή ή νπνηαδήπνηε 
άιιε κνξθή αδψηνπ 
βξαδείαο απειεπζέξσζεο 
θαη δελ πξέπεη λα μεπεξλά 
ην 1/3 ηεο νιηθήο 
πνζφηεηαο. Ζ ππφινηπε 
πνζφηεηα λα δίλεηαη ζε 3-4 
δφζεηο ή κέζσ Β..Α. 
(Βειηησκέλα πζηήκαηα 
Άξδεπζεο) 

Σν χςνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 
αδψηνπ πνπ ρνξεγείηαη 
πξέπεη λα είλαη αλάινγν κε 
ηε δηάξθεηα θαη ηηο αλάγθεο 
ηεο θαιιηέξγεηαο. 

παλάθη 14.3 2860 366 

Καξόην 

7.2 ξίδσκα 

4500 420 5.85 
θύιισκα 

*
Κξεκκύδη 14.4 4500 360 

*
Καξπνύδη 
(ηνπλει) 

10.1 4500 522 

*
Καξπνύδη 
(αλνηρηή)

 13.5 6000 510 

*
Πεπόλη 

(ηνύλει) 
9 3000 222 

*
Πεπόλη 

(αλνηρηή) 
10.5 3500 520 

*
Αγγνπξάθη 

(ζεξκνθεπίνπ) 
29 13000 578 

*
Αγγνπξάθη 
(αλνηρηή) 

6.9 3000 476 

Νηνκάηα 
(ζεξκνθεπίνπ) 

25.2 
θαξπνί 

18000 743 

  

20.2 
ζηειέρε 

Νηνκάηα 
(ηνύλει) 

7 θαξπνί 

5000 462 5.6 
ζηειέρε 

Νηνκάηα 
(αλνηρηή) 

6.3 
θαξπνί 

4500 654 

  

5 ζηειέρε 

Φαζόιη 

100 
θαξπνί 

2700 610 

  

162 
νιόθιεξν 
ην θπηό 

ΑΒΟΚΑΝΣΟ 

 
 

40 
 

1100 
 

800 

Σν ½ ηνπ αδψηνπ λα 
δίλεηαη ηέινο ηνπ Υεηκψλα- 
λσξίο ηελ Άλνημε ππφ 
κνξθή ζεηηθήο ακκσλίαο 
θαη ε ππφινηπε πνζφηεηα 
ζε 2 – 3 δφζεηο (ληηξηθή 
ακκσλία, νπξία θιπ.) 
μεθηλψληαο απφ ην ηέινο 
ηεο Άλνημεο κέρξη θαη ην 
Καινθαίξη. 
Σνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη 
ε εθαξκνγή ιηπαζκάησλ 
απφ 1 Ννεκβξίνπ έσο 31 
Ηαλνπαξίνπ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ε 
πδξνιίπαλζε αξρίδεη κε 
ηελ έλαξμε ηεο άξδεπζεο 
θαη ηειεηψλεη πεξί ην ηέινο 
επηεκβξίνπ. 
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ΜΖΓΗΚΖ (ΣΡΗΦΤΛΛΗ) 

1
ν
 έηνο 47 2000 

1350 

  
Μεγάιν κέξνο ηεο 
πνζφηεηαο ηνπ αδψηνπ 
πξνέξρεηαη απφ 
αδσηνδέζκεπζε. Γηα ην 
ιφγν απηφ πξέπεη λα 
δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή 
ζηελ πνζφηεηα ησλ 
ιηπαληηθψλ κνλάδσλ 
αδψηνπ. 

2
ν
- 4

ν
 έηνο 75.2 3200 

ΔΛΗΔ 

 

16 1800 430 

Σν ½  ηνπ αδψηνπ λα 
δίλεηαη  ηέινο ηνπ ρεηκψλα 
ππφ κνξθή ζεηηθήο 
ακκσλίαο ή άιιε κνξθή 
αδψηνπ βξαδείαο 
απειεπζέξσζεο θαη ε 
ππφινηπε πνζφηεηα  ζε 2 
– 3 δφζεηο  μεθηλψληαο 
απφ ην ηέινο ηεο Άλνημεο 
κέρξη  θαη ην Καινθαίξη. 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ε 
πδξνιίπαλζε αξρίδεη κε ηελ 

έλαξμε ηεο άξδεπζεο θαη 
ηειεηψλεη πεξί ην ηέινο 

επηεκβξίνπ. 

ΜΠΑΝΑΝΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ 

 
1

ν
 έηνο 65   

 
 

 
2

ν
-10

ν
 έηνο 125 3500 1252 

 
 

Ζ αδσηνχρα ιίπαλζε ηεο κπαλάλαο λα δίδεηαη κέζσ ησλ Βειηησκέλσλ πζηεκάησλ Άξδεπζεο - πδξνιίπαλζε. Ζ 
ιίπαλζε αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο άξδεπζεο θαη ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ηνπ αδψηνπ αλά θπβηθφ κέηξν λεξνχ δελ 
πξέπεη λα μεπεξλά ηα 40 γξακκάξηα. 

ΤΓΡΟΠΟΝΗΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ  

Ζ απνζηξάγγηζε ησλ πδξνπνληθψλ θαιιηεξγεηψλ είλαη πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ηδηαίηεξα ζε άδσην. Οη ελ ιφγσ 
κνλάδεο είηε ζα πξέπεη λα αλαθπθιψλνπλ ην ζξεπηηθφ απηφ δηάιπκα είηε λα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα άξδεπζε άιισλ 
θαιιηεξγεηψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο εμσηεξηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ηε ζχζηαζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε άδσην 

 
*  Οη αλάγθεο ζε άδσην ζηηο θαιιηέξγεηεο απηέο αθνξνχλ ηηο αλάγθεο ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαξπνχ αιιά θαη ηηο 
αλάγθεο γηα ηελ  αλάπηπμε ηνπ δέληξνπ ή ηνπ ζηειέρνπο, ή γηα ηα ζηηεξά γηα ην ζπφξν θαη γηα ην ζηέιερνο. 
 
εκεηψλεηαη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεπεξληέηαη ην φξην ησλ 17 θηιψλ αδψηνπ / δεθάξην /έηνο 
πξνεξρφκελν απφ θνπξηά. Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή ιηπαζκάησλ απφ 1 Ννεκβξίνπ έσο 31 
Ηαλνπαξίνπ. 

_______________ 

                                                                              Έγηλε ζηηο 5 Μαΐνπ, 2014. 

ΝΗΚΟ ΚΟΤΓΗΑΛΖ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, 

Φπζηθψλ Πφξσλ  θαη Πεξηβάιινληνο. 
 

 

  
 
 
 
 
 


